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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
když se k Vám dostávalo zimní vydání Křepického
zpravodaje, žila část veřejnosti u nás i v okolních obcích v
určité nervozitě z toho, jak dopadne výsledek shora zavedené novinky ve veřejné dopravě - integrovaný dopravní systém. Funguje od poloviny prosince. Pracovníci
obecního úřadu se přímo v terénu přesvědčovali o tom,
jak funguje. Díky tomu, že jsme včas před spuštěním IDS
uplatnili připomínky k návrhu jízdních řádů, funguje
ídéeska až na nepříjemné přestupování a přetlak v ranní
špičce poměrně dobře. Navzdory některým škarohlídům,
kteří šířili po obci i v návštěvní knize webových stránek
obce poplašné zprávy, že kvůli zásadnímu přístupu radnice stran nespolufinancování autobusové dopravy budou
naši občané muset chodit do práce pěšky. Tady si půjčím
pár slov z Murphyho zákonů: "Pesimista vidí problémy v
každé příležitosti. Optimista vidí příležitost v každém problému." Byl jsem vždycky optimistou a chci jím zůstat i
po poznání mentality svých anonymních internetových
kritiků. Jako optimista bych viděl povinnost reagovat na
slušné podněty z návštěvní knihy. Takže nereaguji.

Letošní vánoční svátky byly i bez vánočního koncertu
díky Vám, organizátorům i účastníkům všech vánočních
akcí a díky tisícileté křesťanské tradici, zase svátky šťastné. Bohužel bez sněhu.
Zima přikryla Křepice bílou peřinou až o něco později,
zato si ji udržela několik týdnů. Zase ukázala, jak nám
dlouho chybí výkonnější mechanizace na zimní údržbu
obecních komunikací. Co se projevilo jako prakticky užitečné právě při úklidu sněhu, bylo před zimou nainstalované nové dopravní značení na dvou hlavních tazích v
obci, kde už auta nezavazela po obou stranách. O čem se
mně taky dobře píše je výsledek iniciativy party kolem
pana Zacha a zapojení našeho sboru dobrovolných hasičů v akci vytvoření a brigádnické údržby kluziště uprostřed obce. To už se vidí málokde. Děkuji všem, co se
přičinili o toto užitečné zpestření zimních dětských radovánek. V obvyklé míře využívali zimu k radovánkám i dospělí - setkání a hodnocení spolkové činnosti, plesová
sezóna bez problémů, zdařilý košt vína.. …
Jen tak dál- přeje Váš starosta

Josef Maťa

Činnost rady v 1. čtvrtletí roku 2009
41. schůze rady 8.1.2009
Rada schválila příspěvek 6000 Kč Gymnáziu Hustopeče na účast Petry Vintrlíkové na MS ve zpracování informací v Pekingu, prominutí poplatku za pronájem KS za
Posezení u cimbálu. Souhlasí s dodatkem č.2 ke smlouvě
o nakládání s odpadem (navýšení o 150 Kč/t za ukládání). Schválila rozpočtové opatření č. 9/2008. Schválila
dotaci chovatelů poštovních holubů ve výši 10 000 Kč.
Navrhla limit 300 000 Kč na rok 2009 pro poskytování
dlažby na vjezdy k RD.
42. schůze rady 21.1.2009 rozšířená o členy komisí
Rada projednala novou smlouvu o poskytnutí služeb
při nakládání s odpady s firmou vanGansewinkel. SchváliKřepický zpravodaj 1/2009

la zprávu inventarizační komise a zvýšení nájemného
v obecních bytech podle zákona 107/2006 Sb. Zamítla
nabídku Zdeňka Dubského na zřízení funkce správce
hřbitova. Schválila smlouvu o smlouvě budoucí na přípojku NN pro stavbu tělocvičny. Rada schválila vypracování
provozního řádu KS a sazebník úhrad nákladů na poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu
k informacím. Rada schválila žádost firmy Vladimíra Holuba o umístění pouťových atrakcí na hody. Dále schválila snížení nájmu na předzahrádku Radku Pokornému na
4 měsíce v roce, příspěvek ČZS 15000 Kč na pořádání
Výstavy vín. Schválila příspěvek 10 000 Kč na činnost křepických včelařů a příspěvek 4000 Kč na dětský karneval.
Schválila žádost Jiřího Šibíčka o pronájem obecního poStrana 1
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zemku v trati Kopce.
43. schůze rady 5.2.2009
Vzala na vědomí rozvahu a bilanci ZŠ Křepice, MŠ Křepice a obce Křepice za rok 2008. Projednala možnost navýšení odměn členům zastupitelstva dle zákona, schválila
prodloužení dodatků ke smlouvám o nájmu hrobového
místa. Seznámila se návrhem zadání nového ÚP obce.
Schválila dotaci skautům ve stejné výši jako loni, stejně
jako žádost kynologického klubu ve stejné výši jako loni.
Zamítla žádost včelařů z Velkých Němčic na dotaci). Vzala na vědomí dodatečné povolení stavebního úřadu ke
stavbě tréninkového hřiště.
44. schůze rady 20.2.2009 rozšířená o členy komisí
Rada doporučila ke schválení převedení dotace
180000 Kč na opravu kostela z roku 2008 a další dotaci
ve výši 200000 Kč na letošek, která je podmíněna uzavřením smlouvy farního úřadu s JMK o krajské dotaci. Doporučila ke schválení navýšení odměn zastupitelstva, žádost o dotaci na zřízení služby Czech Point a stanovila
výkupní cenu pozemků v lokalitě za MŠ na 50 kč/m2. Seznámila se návrhem rozpočtu na rok 2009 za obec a dále
s rozpočty ZŠ a MŠ Křepice. Doporučila jejich schválení
zastupitelstvem. Doporučila schválit příspěvek 20000 Kč
na mikroregion. Doporučila záměr prodat části pozemků

p.č. 2343/1 a 1536/1, prodej pozemku p.č. 422/60 Marku Rouzkovi a prodat části pozemků p.č. 1541/1 a
2343/73. Schválila žádost o výměnu oken v obecním bytě č.p. 218 a TJ Sokol dotaci na oplocení tréninkového
hřiště 50000 Kč. Schválila proplacení představení Divadla
neslyšících v KS ve výši 4500 Kč.
45. schůze rady 5.3.2009
Schválila podpis smlouvy o dílo s Envi agenturou na
vypracování projektové dokumentace na parkoviště u
hřbitova. Doporučila ke schválení zastupitelstvem vypsat
veřejnou zakázku na vypracování projektové dokumentace IS na nové části sídliště Na objížďce a vypsat výběrové
řízení na dodavatele IS na horní části Na objížďce s tím,
že se vypracuje zastavovací plán i pro spodní část za MŠ.
Schválila smlouvu o smlouvě budoucí na výkup pozemků
od manželů Rouzkových. Rada akceptovala stanovisko
Envi agentury k situaci s vyřizováním dokumentace
k tělocvičně při ZŠ. Doporučila ke schválení navýšení dotace na žáka ZŠ Nikolčice o 200 Kč na 4813 Kč. Schválila
uspořádání sbírky šatstva pro Diakonii Broumov. Zamítla
žádost J. Novotného o odpuštění poplatku za odpady a
doporučila vybudovat v Podhajčí několik parkovacích
míst, aby se zabránilo stání aut v parku.
Bohumil Fiala

Rozšíření sídliště „Na objížďce“
Věřte-nevěřte, ještě to nejsou ani dva roky, co mladé
rodiny začaly stavět rodinné domky v ulici, pro kterou si
stavebníci také odsouhlasili název "Na objížďce" a už máme na obecním úřadě ještě víc žádostí o umožnění výstavby, než kolik bylo původních zájemců. Je to doklad o
prozřetelném zaměření Územního plánu rozvoje obce
platném už od konce 90. let minulého století a také o
šikovnosti a vkusu našich stavebníků. Individuální bytová
výstavba RD podle představ současné mladé generace,
jak je v Křepicích názorně k vidění, přitahuje svou líbivostí další zájemce a zase ne jenom z Křepic. Mezi 15 nově
evidovanými, věřme že budoucími stavebníky, jsou 2 z
Brna, ostatní místní. Podaří se všechny uspokojit? Tu
otázku máme nezodpovězenou jak my na obci, tak zatím
i oni a proto se něco užitečného musí dělat
Tak velký zájem a tak brzy po zahájení výstavby nás
zaskočil. Obecní rada reagovala pověřením starosty zahájit jednání o výkupu dalších zemědělských pozemků po

50,- Kč za metr čtvereční a schválila záměr zadat co
nejdříve vypracování projektové dokumentace na rozšíření inženýrských sítí pro horní i spodní část sídliště
(pracovně II. a III. etapa), vypracování zastavovacího plánu a předložila věc ke schválení březnovému zasedání
zastupitelstva.
V dalším postupu budeme samozřejmě vázáni hlavně
ekonomickými možnostmi. V každém případě musíme
sladit představy stavebníků s Územním plánem, s požadavky stavebního Úřadu a poučit se z chyb I. etapy z hlediska organizačního i právního zajištění a hlavně včasné a
kvalitní informovanosti stavebníků. Jde v prvé řadě o
uspokojení jejich představ o bydlení na celý život. Proto
byla v březnu na radnici svolána schůzka všech uchazečů
zapsaných v pořadníku a probrány záležitosti z pohledu
obce i budoucích stavebníků.
Josef Maťa

Tělocvična ZŠ a parkoviště u hřbitova aktuálně
Co zajímalo kontrolní výbor zastupitelstva obce a radu obce začátkem tr., bude zajímat určitě i Vás: jaký je
stav přípravy výstavby tělocvičny ZŠ a její perspektivy?
Byla provedena revize plnění smlouvy s ENVI agenturou s
konstatováním, že všechny úkony včetně vypracování a
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odevzdání studie proveditelnosti byly splněny, i když některé se zpožděním zaviněným překážkami např. pro
hladký průběh územního řízení. Studie proveditelnosti je
kladná. Pokračování příprav je odvislé od termínu vyhlášení "druhé výzvy" k podávání žádostí o přidělení dotace
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v roce 2009. Nebude-Ii dotace, nebude tělocvična.
Další akcí, která nebyla ve volebním programu a dokonce ani v Územním plánu rozvoje obce, je parkoviště
pro osobní auta proti autobusové zastávce u ZŠ (u hřbitova). Aktuální potřebu zřídit je si vyžádalo veřejné míně-

ní a početné požadavky občanů. Rada obce v únoru
schválila smlouvu o vypracování projektové dokumentace. Po jejím obdržení budeme usilovat o příspěvek z kraje a pak už by se Vaše i naše přání mohlo začít plnit.
Josef Maťa

Návrh zaměření územního plánu je hotový
Na jaře minulého roku schválilo obecní zastupitelstvo
zadání profesionálního zpracování návrhu zaměření budoucího územního plánu rozvoje obce (ÚPO). Současný
plán byl zastaralý již v roce 2006, proto musel být aktualizován. Vyřízení změny ÚPO samo o sobě trvalo přibližně
taky rok a stačili jsme do ní zahrnout po pravdě řečeno
jenom řešení jednoho problému, a to vytvořit podmínky
pro individuální představy výstavby rodinných domů "Na
objížďce".
Vytvořit nový ÚPO není jen tak. Obecní úřad nemá
stavební komisi, ani zaměstnance tohoto odborného zaměření. Jak zvládnout takový úkol bez odborníků a bez
lidí? To by prostě nešlo. V rámci oficiálního využívání služeb zprostředkovávání informačních zdrojů se vedení
obecního úřadu podařilo vytvořit tu největší a nejfundovanější a nejupřímnější "komisi" z účastníků dvou občanských anket k přáním lidí o rozvoj obce. Psalo se o tom
víc než dost. Dovolte zde ocitovat text průvodního dopisu Ing. arch. Hály, jemuž obec zadala odborné práce na
přípravě nového ÚPO:

"Projednáni návrhu zadáni nového ÚP už je chválabohu zahájeno. To hlavně z toho důvodu, ...že u Vás proběhla veřejná anketa, která byla zaměřena na nový
Územní plán...
Teď už snad i ten nejzavilejší oponent snažení radnice
pochopí, jaký význam vedle praktického přínosu pro mé
vlastní rozhodování, měly obě ankety a přínos několika
set jednotlivců z Křepic pro možnost vzniku návrhu zaměření nového ÚPO. Na základě výzvy obecního úřadu
přišlo ještě několik námětů, ty spolu s návrhem radnice
na vybudování protipovodňových opatření po vzoru sousedních Nikolčic, jak jsme je zaslali Krajskému úřadu koncem roku, projednalo březnové zasedání zastupitelstva a
po schválení vše předáme už ke zpracovávání vlastního
územního plánu. Chválabohu, máme za sebou už druhý,
velmi důležitý krok na cestě k plnění této části volebního
programu. Celý materiál je vyvěšen do konce března na
úřední desce a pak u starosty kdykoliv k nahlédnutí.
Josef Maťa

První vlaštovky
Těsně před uzávěrkou jarního vydání zpravodaje jsme
na obecní úřad obdrželi žádost o zajištění svatebního
obřadu přímo v Křepicích. Tak se novoroční přání obsažené v úvodním článku posledního zpravodaje, stává nečekaně po mnoha letech skutečností.
Staletá tradice uzavírání církevních sňatků v křepickém kostele ustoupila za minulého režimu občanským
obřadům. Se žádostmi o provedení svatebního obřadu se
po mnoho let muselo jezdit jinam. Většinou se sezdávalo
ve Velkých Němčicích, kde je matrika i pro naši obec,
nebo si snoubenci volili jiné místo sňatku podle místa
trvalého bydliště druhého partnera.

Nedávné zkulturnění prostor křepické radnice nebylo
samoúčelné. Zasedací místnost zastupitelstva, sloužící i
jako volební místnost, může už dnes po malé úpravě
sloužit i jako sice skromná obřadní síň, zato blízká možnosti uspořádat svatební hostinu přímo v prostorách budovy radnice. Nebo byste chtěli být oddáni třeba v nádherném přírodním prostředí u pramenů svatého Gorazda? I to je možné! Tak co, ozvou se po prvních v l a š tovkách ještě další? O tom, jaké jsou ze zákona podmínky pro uzavírání sňatků přímo v naší obci, Vám rádi řekneme kdykoliv na obecním úřadě.
Josef Maťa

Motýlková školička
Zima se k nám nastěhovala a nechce se nás pustit.
Sněhuláků jsme si moc neužili, protože mrzlo a koule
se nechtěly lepit. Klouzanice bylo až dost, také válení
ve sněhu nám šlo dobře.
Zima byla dlouhá a aby nám lépe utíkala, připravili jsme pro děti a rodiče drobné akce. Zašli jsme si
Křepický zpravodaj 1/2009

na návštěvu do družiny a první třídy, moc se nám
tam líbilo. Pro rodiče předškoláků jsme připravili
ukázku šikovnosti jejich dětí. Pohádková zima nás
doprovodila do divadla Radost v Brně na pohádkovou
píšťalku. Zatancovali jsme si na karnevalu a zašli jsme
se podívat do knihovny. Předškoláci se svými rodiči si
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skočili na zápis do školy a podle jejich vyprávění si
to moc užívali, všechny úkoly, které plnili nám
podrobně vykreslili. Od března jezdíme na plavání do
bazénu v Hustopečích, přihlásilo se 21 dětí. Ještě nikdy nás tolik nejezdilo
a proto děti
doprovází 2
paní učitelky, paní škol
-nice a 1
maminka.
Plavání
je
zatím fajn,
děti
jsou
nadšené a
s p o ko je n é,
doufáme, že
jim to vydrží.
První jarní den jsme vítali pálením Moreny, ale
zima se nechce vzdát. My se ale nedáme a vytrváme. Na pátek 27.3. 2009 jsme si pozvali divadlo O
duhové slepičce a otevřeme tak velikonoční čas ve

školce. Ve čtvrtek 2.4.2009 přivítáme všechny rodiče
na velikonočních dílničkách a společně s dětmi vyzdobíme okna pro teplé jarní sluníčko, které se k nám
snad již vrátí. I Vám přejeme co nejmenší jarní únavu a dobrou náladu po dlouhé studené zimě.
Na závěr ještě jedno poděkování paní Drahušce
Kovaříkové, která u nás pracovala jako kuchařka. Pracovní poměr ukončila poslední den v prosinci roku
2008 a my jí moc děkujeme za její obětavost, vstřícnost, ochotu a přejeme pevné zdraví, štěstí a pohodu.
Kelblová Jana

Z naší školy
Také ve druhém pololetí škola nabízí dětem i veřejnosti řadu zajímavých akcí. Kromě soutěží pro děti má
v letošním roce velký úspěch „korálkování“, kde si zájemci pod vedením paní učitelky Jany Hlaváčové mohou vyrobit šperky z korálků. Velkému zájmu se těšily dílny výrobků z pedigu pod vedením paní Kosinové a Božkové
z Nikolčic. Ve spolupráci se šitbořskou školou u nás probíhá již od listopadu kurz paličkování, který bude sice
v březnu končit, ale na podzim plánujeme pokračování.
Zájemci se mohou na ředitelství hlásit již teď. Tento kurz
vede paní Marta Relichová z Velkých Němčic. Na 3.4.
připravujeme pod vedením paní Lenky Rabovské
z Nikolčic velikonoční aranžmá, na které opět zveme
všechny zájemce.
Inspirováni loňskými zážitky z dvoudenního zájezdu
do Prahy, rozhodli jsme se vydat na cestu také letos. Zveme vás tedy ve dnech 25. a 26. dubna na zájezd do Jeseníků, jejímž hlavním cílem je návštěva zámku Velké Losiny a exkurze v elektrárně Dlouhé Stráně. Zájemci se mohou přihlásit u paní vychovatelky Dany Zimmermannové
nebo na ředitelství školy.
V únoru proběhl ve škole zápis do 1. třídy, kterému
tradičně předcházela návštěva předškoláků ve školní
družině a aktivní účast ve výuce mezi našimi prvňáky.
Letos poprvé realizujeme tzv. „Stimulačně edukativní
skupiny“.Jedná se program, který si klade za cíl připravit
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předškolní dítě na klidný a příjemný vstup do základního
vzdělávání. Hravou formou provádí děti různá cvičení
tak, aby se nenásilně rozvíjely všechny oblasti důležité
pro bezproblémové zvládnutí čtení, psaní a počítání. Velmi důležitá je při těchto setkáních přítomnost rodiče.
Nejde jen o společně strávený čas se svým dítětem, ale
rodiče mohou získat náměty pro práci s ním, praktické
ukázky toho, co a jak s dítětem dělat, jak rozvíjet potřebné schopnosti. Současně vidí své dítě při spolupráci
s ostatními dětmi, při práci s cizí osobou, jak jejich dítě
reaguje, jak se zapojuje.
Tímto programem pomůžeme dětem lépe zvládnout
první kroky v učení, které nás provází celý život.
V případě zájmu budeme stejný program realizovat i
v dalších letech.
V prosinci ukončila ve škole pracovní poměr paní Drahomíra Kovaříková. Chceme jí touto cestou poděkovat za
obětavou a svědomitou práci, kterou vykonávala vždy na
200%.
Poděkování posíláme také obecnímu úřadu nejen za
podporu karnevalu a dalších kulturních akcí, ale také za
celkovou podporu školy. Velký dík patří všem občanům a
organizacím za příspěvky do tomboly na dětský karneval.
Děkujeme všem, kteří nám třeba „jen“ fandí.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ
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Základní škola v Nikolčicích
Je za námi již několik týdnů druhého pololetí šk.r.
2008 - 2009. To první bylo uzavřeno ve čtvrtek 29. ledna. V tomto pololetí prospělo celkem 164 žáků, z toho
s vyznamenáním 93 žáků, což je více než 55%
z celkového počtu žáků školy. Neprospěli celkem čtyři
žáci.
Od prosince do prvních březnových dnů uspořádala
naše škola několik naučných, sportovních i zábavných
akcí. Dalších se naši žáci zúčastnili v rámci okrsku Hustopečska i okresu Břeclav. V plném rozběhu jsou naučné
soutěže i olympiády. Vítězové školních kol se připravují
na finálová okresní kola. Nejvýraznějšího úspěchu
v tomto období dosáhl Tomáš Rabovský, který
v okresním kole matematické olympiády 9. tříd získal
výborné čtvrté místo. V regionálním kole dějepisné soutěže Bible a my, které se uskutečnilo ve Strážnici, získal
Jakub Slavík výborné 7. místo. Na mezinárodní soutěži
ve skoku vysokém v Hustopečích pod názvem Hustopečské skákání se naši žáci taktéž neztratili. Marek Švaňhal
v kategorii mladších žáků dokázal získat 3. místo, další se
umístili do 10 místa. Naši chlapci získali 2. místo
v okrskovém kole v házené a košíkové. Naši chlapci vyhráli silně obsazený turnaj v halové kopané
v Pohořelicích a skončili druzí na meziokresním turnaji ve
florbalu v Těšanech. Vánoční Nikolčické laťky se zúčastnilo celkem 86 závodníků ze čtyř škol. Z našich zástupců
zvítězili: Jana Čutová, Filip Čapka, Eliška Sokolařová a
Tomáš Rabovský. Na stupních vítězů dále stáli: Pavlína
Honigová a její sestra Veronika, Ondřej Klobása, Jakub
Slavík, Markéta Petrášová, Patrik Bartl, Marek Švaňhal,
Lenka Štýblová a Erik Příkazský.
Od 7. února d 14. února jsme pořádali lyžařský kurz
v Deštném v Orlických horách. Zúčastnilo se ho celkem
19 žáků školy. Tato akce měla zdařilý průběh i díky velmi
dobrým sněhovým podmínkám. V lednu se uskutečnil

v hale školy výchovný koncert a v únoru uspořádali učitelé se žáky maškarní ples, který se konal v tělocvičně.
V tomto měsíci se uskutečnily přebory školy ve stolním
tenisu a šplhu. Přeborníky školy se ve svých kategoriích
stali: Jakub Slavík, Lukáš Lengál, Pavel Novotný a Lenka
Štýblová resp. Markéta Hanáková, Hana Divišová, Patrik
Svoboda, Patrik Šlancar a Dominik Ženatý. Ve školním
kole zeměpisné olympiády zvítězili ve svých kategoriích
Anna Novotná, Dominik Papež a Richard Všianský. Jmenovaní budou školu reprezentovat v okresním kole, které
se bude konat v druhé polovině března.
Co připravujeme. Naši žáci se v březnu až květnu zúčastní dalších olympiád a soutěží v rámci okrsku i okresu.
V dubnu se uskuteční tradiční Nikolčická lyra – soutěž ve
zpěvu, uspořádáme turnaj v kopané pod názvem Nikolčický pohár.
V jarních měsících se uskuteční přebory školy
v atletice i míčových hrách a celá sportovní činnost školy
potom vyvrcholí v květnu, kdy se naši žáci zúčastní
Šúrovských her - mezinárodní soutěže vesnických škol
v atletice, házené a kopané.
Květen až červen jsou tradičními měsíci školních vlastivědných výletů a naši žáci už v této době mají vybráno
kam pojedou a kdy. Tradičně uspořádáme dvě akce,
které patří k našim obvyklým aktivitám a to je ozdravný
pobytový zájezd žáků, rodičů, učitelů a přátel školy do
Chorvatska v první polovině června (informace p. uč. Homola J.) a letní dětský tábor na Svojanově ve dnech 24.
8. až 29.8. 2009 (informace p. uč. Nováková L.).
Koncem měsíce února jsme ve dvou třídách instalovali nové školní tabule. Současně bylo zadáno výběrové
řízení na rekonstrukci sociálního zařízení ve staré části
školy.
PaedDr. Jaromír Čuta

TJ Sokol Křepice
Tradičně jsme zahájili nový rok 2009 výroční členskou
schůzí, která se konala 11. ledna v kulturním sále. Ve
zprávách byla hodnocena výkonnost jednotlivých družstev kopané, stolních tenistů a cvičení žen. Za nepřítomnosti pana starosty byl přečten dopis, jako reakce na jeho článek uveřejněný v posledním čísle Křepického zpravodaje. V něm byla naše organizace obviněna z čerpání
nepřiměřeně velkých finančních prostředků z obecního
rozpočtu. Tento dopis byl, po odsouhlasení členskou základnou, odeslán na obecní úřad. Bouřlivá diskuse se rozpoutala nad požadavky paní Hrdličkové, která si klade
další podmínky ohledně fungování tréninkového hřiště a
dětského koutku.
Křepický zpravodaj 1/2009

Se začátkem roku se rozběhla zimní příprava fotbalových oddílů na nadcházející jarní sezónu. Za nepříznivého
počasí probíhají tréninky v kulturním sále. V terénu je
příprava omezena na běhání a získávání fyzičky. Sál využívají pouze dorostenci a přípravka. Žáci zajíždějí do Velkých Němčic a mužstvo do tělocvičny v Nikolčicích. Protože u žáků a dorostu nemáme dostatek trenérů, chtěli
bychom touto cestou vyzvat rodiče, aby se aktivněji zapojili a pomohli s odvozem dětí na tréninky a zápasy, popřípadě i s trénováním.
V průběhu ledna až března sehrálo družstvo dospělých, v rámci přípravy, zimní turnaj na umělé trávě
v Žabčicích. Turnaje se zúčastnilo celkem 16 družstev,
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která byla rozdělena do dvou skupin. Konečné výsledky
naší skupiny jsou uvedeny v následující tabulce.

pro nadcházející sezónu a stavební úpravy. Od poloviny
ledna začal výběr členských příspěvků. Návštěvníky hřiště

Posilou pro náš tým, před nadcházející sezónou, bude
Martin Urbánek, který se vrací z hostování v Moutnicích.
Jsou to právě muži, kteří zahájí jako první, z našich
fotbalových týmů, boj o mistrovské body. Již v sobotu,
28. března, nastoupí v 15 hodin na trávníku Slavoje Velké
Pavlovice.
Svoji formu dolaďují také dorostenci. V přípravném
střetnutí podlehli svým vrstevníkům z Velkých Němčic
0:3. Přesto věříme, že v soutěži se jim bude dařit lépe.
Své úvodnímu střetnutí odehrají v neděli 29. března,
v 13:15 na hřišti Sokola Horní Bojanovice. O týden později, v neděli 4. dubna, pak zahajují svá mistrovská klání
žáci. Ti se střetnou se svými protivníky v Kobylí.

překvapí nový vstup. Několika tunami písku byla upravena plocha parkoviště před hřištěm a nyní je již dokončeno. Vjezd je vydlážděn zámkovou dlažbou. Starý betonový plot se přesunul za tréninkové hřiště a nahradil ho
okrasný, osazený novou vstupní branou. Vydlážděn je i
vstupní chodník. Hrací prvky dětského hřiště budou
s konečnou platností zabudovány na jaře. V současné
době jsou uskladněny v hale na Boudkách.

Termínová listina zápasů jarní části je umístěna ve
vývěsce TJ u obecního úřadu.
Zatímco hráči se věnují fyzické a taktické přípravě,
výbor TJ se zaměřil na zabezpečení finančních prostředků

Mnohem lepší účast než v minulém roce byla na „VIII.
Plesu sportovců“. Další kulturní akcí pořádanou TJ Sokol
bude „Pomlázková zábava“, která proběhne 12. dubna.
K poslechu i tanci bude hrát skupina Rafael. Srdečně zveme příznivce sportu i všechny občany. Přijďte se pobavit
a současně podpořit sportovní dění v obci.
Před nadcházející sezónou přejeme našim hráčům
pevné zdraví, žádná zranění a mnoho úspěchů ve sportovní reprezentaci naší obce.
Za výbor TJ Jindřich Otřísal

In vino veritas
neboli ve víně je pravda, bylo motto již 39. ročníku
výstavy vín, kterou uspořádal Český zahrádkářský svaz
Křepice. Soutěžní výstavy vín patří už celou řadu let k
významným společenským událostem v naší obci. I letošní účast potvrdila velký zájem o tuto akci, jak ze strany
domácích, tak i přespolních vinařů. Vždyť 710 vzorků z 29
obcí hovoří za vše. Také degustátoři, kteří k nám přijeli v
dostatečném počtu zajistili, pod dohledem subkomise,
objektivní ohodnocení těchto vzorků.
Cenu vítězi v soutěži místních vinařů zajistil a předal
senátor ing. Hajda Jan, křepický rodák. Ten přispěl také
k důstojnému průběhu výstavy. Touto cestou mu jménem křepických zahrádkářů chceme poděkovat a těšíme
se na další spolupráci.
Výstava se konala 7. února2009 s podporou VinařskéStrana 6

ho fondu. Vystaveno celkem 710 vzorků, z toho bílých
440 a červených 270. Vítěznou kolekci 4 vzorků získal
p. Urbánek Václav z Křepic, č.p. 228 s průměrem 19,025
bodů.
Šampioni :
Novák Jos.
Urbánek V.
Ing. Hajda Jan
Bažant Jar.

Borkovany č. 106 Rul. bílé p.s.
19,3
Křepice č. 228
Zweigeltrebe
19,3
Pavlov
Ruland.šedé 2007 19,3
Křepice č. 341 Cab. Sauvignon 2007 19,3

Také ostatní vína byla vesměs kvalitní, a tak každý
mohl ochutnat to, co má rád. K příjemné pohodě zahrála
CM Longa a večer k tanci i poslechu DH Hornobojani.
Tato výstava se řadí co do počtu vzorků, organizací i ceKřepický zpravodaj 1/2009
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lým průběhem mezi ty nejlepší od r. 1970.
Za zdárný průběh akce výstavní výbor děkuje vinařům za poskytnuté vzorky a všem, kteří tuto akci zorganizovali, a pomohli při přípravě.
Příští rok si připomeneme 40. výročí založení zahrádkářské organizace v Křepicích. Myslíme si, že je stále co
vylepšovat a zdokonalovat. Proto je příští výstava vín již
nyní ve stadiu úvah a plánů tak, aby průběh byl trochu

jiný a možná i lepší než dosud.
Nyní připravujeme zájezd buď na Floru Olomouc,
nebo na výstavu Floria do Věžek u Kroměříže. Rozhodne se podle zájmu nejen zahrádkářů, ale i ostatních občanů.
Za výstavní výbor Vintrlík Ant.

Vinařská stezka Křepice
Vinařskou stezku Křepice jsme vybudovali v roce 2008
za podpory EU fondů, Programu rozvoje venkova. Důvodem vybudování stezky bylo zvýšení turistické atraktivity
obce Křepice pro návštěvníky, zejména pak pro cyklisty,
ale také podpora vinařských subjektů působících v obci.
Stezka propojuje vinice k.ú. Křepice s historicky a kulturně zajímavými místy obce, např. pramen u Svaté
s křížovou cestou, velitelské místo maršála Malinovského
z 2. světové války. Měří cca 4,4 km a je možné ji absolvo-

vat i po částech, na kole nebo pěšky.
Stezka bude slavnostně otevřena 4. dubna 2009 v 10
hodin u první informační cedule stezky, která se nachází
u místního hřbitova.

Vinařství Flajšinger

Pohled nově příchozích do Křepic
Když jsem poprvé vyťukávala na klávesnici slovo
„Křepice“, byl teplý letní podvečer. S očekáváním jsem
sledovala, kam se zabodne pomyslný terčík na internetovém serveru mapy.cz. Věděla jsem, že tato obec leží někde v blízkosti Brna, proto mě posléze udivilo, když terčík
ukázal na malou vísku v okrese Břeclav poblíž města Hustopeče, jen několik málo kilometrů od státní hranice
s Rakouskem. V ten okamžik mi bylo jasné, že mé další
kroky povedou do zaslíbeného kraje jižní Moravy, do kraje vína, slunce a tradic.
Předposlední srpnová neděle byla pro mě krokem do
neznáma. Poprvé v životě jsem se ocitla na autobusové
zastávce s názvem Křepice – škola. Při výstupu
z autobusu mě na první pohled upoutal místní kostel
v renesančním stylu a v zápětí i základní škola naproti,
mé budoucí působiště. Po vřelém přivítání s ředitelkou a
později i s ostatními zaměstnanci této školy mé objevování pokračovalo.
Už na první pohled malebná vesnička umístěná do
strmě se zvedající stráně s typicky úzkými jihomoravskými uličkami a řadovými domky napovídala o poklidném
způsobu života místních obyvatel. Má předtucha, jak se
ukázalo později, byla správná.
Čas plynul a mé poznávání nebralo konce. Ohromilo
mě zejména množství vinic rozprostírajících se na svazích
kolem obce. V úžasu jsem se rozplývala nad výsostným
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pohledem na Pavlovské vrchy tyčícími se z nížiny kolem
Novomlýnské nádrže. V obci mě velmi překvapila vybavenost a univerzálnost venkovních sportovišť, naopak
poněkud stísněnější pocit ve mě vyvolával kulturní sál
sloužící současně i jako tělocvična pro žáky základní školy. Pomalu jsem začínala poznávat i některé místní obyvatele, kteří na mě působili velmi dobrosrdečným a přátelským dojmem a já jsem nabyla pocitu spokojenosti.
Mé největší očekávání však spočívalo na poznání základní školy. Navenek krásná žluto-oranžová budova byla
navíc zevnitř vyzdobena výtvarnými a rukodělnými díly
mladých umělců z řad školáků a celkově tak působila velmi příjemným a pozitivním dojmem. Ale nebyl to pouze
vzhled, který byl a je škole chloubou. Individuální přístup
ke každému žákovi, jejich celková výuka, moderní vyučovací metody a formy, výuka pomocí názoru a vlastní zkušenosti, projektové dny, kroužky a mimoškolní aktivity
pro děti, dílničky pro veřejnost a spousta dalších aktivit
dělají tuto školu nejen kvalitní a moderní vzdělávací institucí, ale i centrem společenského dění a volnočasových
aktivit, na které může být naše malá, a přesto velká škola
pyšná.
Teď už vím, že moje kroky vedly správně.
Jana Hlaváčová
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Střípky ze školní kroniky
(Pro seniory vzpomínky, pro mladé poučení )
Ve školním roce 1933/34 byla zdejší škola čtyřtřídní
s 5 postupnými ročníky. Poněvadž na škole byly pro 5
tříd jen 4 učírny, vyučovalo se s použitím střídavého feriálního dne (volný den, kdy se nevyučovalo). Funkci řídícího učitele zastával Adam Jurovčin, definitivním učitelem
byl Jakub Kloupar, ručním pracem vyučovala ve 3 skupinách učitelka domácích prací Libuše Reilerová a od 1.
září byli ustanoveni tito učitelé: učitelský čekatel Vladimír Farlík, učitelská čekatelka Božena Pohanková a výpomocná učitelka Františka Überalová. Dnem 31. prosince
1933 přestal vyučovat římskokatolické náboženství zdejší farář biskupský rada Jan Maňoušek, obdržev zdravotní
dovolenou. Místo něho vyučoval až do konce školního
roku konsistoriální rada Antonín Křikava, farář
z Nosislavi. 4 žáky náboženství evangelického českobratrského vyučoval duchovní správce této církve J. L. Hora
z Nikolčic. Počty žáků ve třídách: 1. – 41 dětí, 2. – 50 dětí,
3. – 53 dětí, 4. – 32 dětí, 5. 49 dětí, což bylo celkem 225
dětí. Kromě toho z Křepic navštěvovalo školu měšťanskou a školu střední 5 chlapců a 3 dívky. Jeden žák byl
přespolní – z Nového Dvora. Na konci školního roku bylo
po ukončení povinnosti školní docházky propuštěno
s vysvědčením propouštěcím 14 chlapců a 17 dívek a
s vysvědčením na odchodnou 1 žák.
Místní školní rada opatřovala všem školním dětem na
svůj náklad veškeré školní potřeby jako již loňského roku.
Vzhledem k nevhodnému umístění školní kuchyně na
dvoře, byla tato přeložena do světnice, která se uvolnila
odchodem učitelky Ludmily Vališové. Do kuchyně zakou-

pila školní rada úsporný stolokrb a nechala tam zhotovit
nový stůl, jakož i jiné potřeby.
Dne 23. března byla ustavena nová místní školní rada,
jejímž předsedou byl Alois Broskva, rolník č. 80, místopředsedou Řehoř Nečas, rolník č. 66 a členy byli Jan Kosina č. 76, Josef Strouhal č. 149, Karel Losa č. 96, Jan Antonín Procházka č.91, za učitelstvo řídící učitel Adam Jurovčin a učitelé Jakub Kloupar a Libuše Reilerová.
Ve škole se oslavovaly tyto dny: Den svobody 28. říjen
a 7. březen – den 84. narozenin prezidenta republiky
Tomáše G. Masaryka. Narozeniny pana prezidenta byly
oslaveny školou tím způsobem, že k žactvu, shromážděnému v 5. třídě, promluvil učitel Farlík, načež následovaly recitace žáků. Oslava trvala od 10 do 12 hodin. Na
škole vlála vlajka a byly zazpívány obě národní hymny.
Během roku bylo vzpomenuto ve vhodné době významu arciučitele Jana Amose Komenského, Milana Rastislava Štefánika, Bedřicha Smetany, Jana Nerudy, Antonína
Dvořáka a Mistra Jana Husa. Zvláště byl vyzdvižen dne
24. května uskutečněný akt znovu zvolení prezidentem
republiky T. G. Masaryka. Toho dne byl na škole vyvěšen
prapor ve státních barvách.
Koncem školního roku podnikli třídní učitelé se svými
žáky 2. – 5. třídy vlastivědné vycházky do Kurdějova
k prohlídce starobylého chrámu, do Klobouk k prohlídce
tamního muzea, do Diváckého lesa,k tůním u říčky Šatavy u Přísnotic a do blízkého okolí.
Podle Adama Jurovčina zpracovala Jar. Dobrovolná,
kronikářka

Setkání s andělem
Věřím tomu, že každý člověk má svého anděla strážného, ale ne každý ho dokáže uvidět. Já to štěstí měla a
se svým andělem jsem se setkala.
Když jsme se přistěhovali do Křepic, pomohl mi zvyknout si na tu velkou změnu, kterou jsme po 30 letech
života v Brně udělali. Když mě postihla tragická událost v
rodině, znovu stál při mně a utěšoval mě. Před časem po nehodě - to byl zase on, kdo mi pomáhal se uzdravit.
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Je mi velkou oporou a nikdy mě neopustí, když potřebuji pomoct.
Můj anděl sice nemá křídla ani svatozář, má však
krásné jméno: Zita.
Ziťulko, moc děkuji za to, že mi Tě Bůh seslal.
Tvoje přítelkyně A. Držiaková
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Knihovna pro vás
V březnu:
Návštěva MC Klubíčka na celostátní akci „Celé Česko čte
dětem“
Výtvarná soutěž pro děti MŠ
Návštěva dětí z MŠ
V dubnu:
Anketa „Kniha srdce“ – anketní lístky v knihovně nebo
na www.knihasrdce.cz
Noc s Andersenem pro čtenáře ZŠ
Na 15.4.2009 připravujeme pro prvňáčky, jejich rodiče a
prarodiče Slavnost slabikáře (uvítáme zapůjčení starých
slabikářů)
21.4.2009 besedy pro žáky ZŠ s ilustrátorem Josefem
Kremláčkem (objevíte-li tohoto autora ve svých knihov-

ničkách, můžete knihy přinést k podpisu)
V květnu:
30.5. 2009 od 15.-17. hodin vás zveme na seminář
s vítězem celostátní soutěže ve vazbě květin, floristou
Jaromírem Kokešem. Mimo vlastního předvedení současných trendů ve vazbě květin je zajištěn i prodej.
Vstupné 50,- Kč Závazné potvrzení zájemců očekáváme
do 31.3.2009 v knihovně (osobně, telefonicky, e-mail).
Na práce floristy se můžete podívat na webových stránkách www.studioammy.cz
Ve spolupráci obce, ZŠ a knihovny se připravuje Divadlo
neslyšících pro žáky ZŠ.
Za knihovnu na všechny akce vás zve knihovnice

Informace
Statistika obyvatel z roku 2008
NAROZENO

10

DĚTÍ

ZEMŘELO

10

OBČANŮ

PŘISTĚHOVALO SE

35

OBČANŮ

ODHLÁSILO SE

11

OBČANŮ

POČET SŇATKŮ

8

POČET ROZVODŮ

2

STAV K 31. 12. 2008

1249

OBYVATEL

Výnos tříkrálové sbírky
Výnos Tříkrálové sbírky v roce 2009 činil 37 331 Kč. Poděkování patří všem dárcům.

Pozvánka na Velikonoční koncert
Zveme tímto všechny občany na Velikonoční koncert předního žesťového profesionálního souboru BRNO BRASS INSTRUMENTS, který se bude konat 26. dubna 2009 v 17,00 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Křepicích.
První část koncertu je tvořena skladbami největších autorů z období baroka a klasicismu (např. Antonio Vivaldi - Jaro,
Charles Gounod – Ave Maria). V druhé části koncertu zazní výtah velikonočních písní Adama Michny z Otradovic z jeho
sbírky Svatoroční muzika. Se souborem vystoupí také vynikající sopranistka Jana Jelínková. Celý program je provázen
moderátorem, který hovoří o starých velikonočních zvycích a symbolech, vysvětluje, jak tyto svátky vznikly a také jak se
slaví jinde ve světě.
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Rozpočet obce Křepice na rok 2009
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Obrazová kronika

Bodování vín u stolu č. 17

Vyhlašování šampionů výstavy vín

Milá obsluha nalévala vzorky vín degustátorům
Požární poplachové cvičení v základní škole

Dětský karneval

Dětský karneval

Vydává Obecní úřad Křepice, PSČ 691 65. Evidenční číslo MK ČR E 10225. Vychází čtvrtletně nákladem 430 výtisků, zdarma. Redakční rada: RNDr.
Bohumil Fiala, Josef Maťa, Mgr. Marcela Fialová, Jana Kelblová, Ivana Strouhalová. V Křepicích 31. března 2009, číslo 1/2009. Příspěvky nejsou
redakčně upravovány.
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